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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 20 april 2016

1

Sammanträdet öppnas
Ordföranden informerar ledamöter och ersättare om grunderna för jäv i förhållande
till besluten om ansvarsfrihet. Den som är jävig anmäler själv detta och lämnar sedan
sin plats vid aktuell beslutspunkt och deltar därmed inte i beslutet.

2

Närvaro
Närvaron kontrolleras genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare loggar in i
mötessystemet. Ledamöter och ersättare deltar inte beslut om ansvarsfrihet som rör
dem själva, § XX.

3

Utseende av två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Förslag till beslut
1.

4

xxx och yyy utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll den 27 april
klockan 08:30 i Landstingshuset, Västerås.

Avsägelse av uppdrag
a)

Simon Karlsson Alm (S), numer boende i Stockholm, har i skrivelse inkommen
16-04-11 anhållit om befrielse från uppdragen som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets, ledamot i landstingsstyrelsen, juryman för tryckfrihetsfrågor (första gruppen), ersättare i utskottet för Tärna folkhögskola och ombud i
Västmanlands kommuner och landsting (LTV 160586).
b) Torbjörn Kastell (SD), numer boende i Trelleborg, har i skrivelse inkommen
16-03-15 anhållit om befrielse från uppdragen som ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets och som ersättare för ombud i Västmanlands
kommuner och landsting (LTV 160455).
c) Jonathan Söderberg (S), Västerås kommun har i skrivelse inkommen 2016-03-11
anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktiges östra
valkrets (LTV 160426).
d) Stephanie Bruksgård (M), Västerås kommun har i skrivelse inkommen 2016-0315 anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i beredningen för
invånardialog (LTV 160447).
Förslag till beslut
1.
5

Anhållan under punkt a) - d) beviljas

Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll
a)

Länsstyrelsen har som efterträdare till Magnus Kindbom (C), Västerås kommun
som ny ledamot i landstingsfullmäktige östra valkrets utsett Gustaf Eriksson (C),
Västerås kommun. Länsstyrelsen har vidare som efterträdare till Gustaf Eriksson
utsett Kristina Östman (C), Västerås kommun till ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra och västra valkretsar.
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b)

c)

d)

Länsstyrelsen har som efterträdare till Carl Johansson (S), Sala kommun som ny
ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Antonia Lundin (S),
Västerås kommun. Länsstyrelsen har vidare utsett som efterträdare till Antonia
Lundin utsett Måns Gustafsson (S), Sala kommun till ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets.
Länsstyrelsen har som ny efterträdare till Jesper Brandberg (L), Västerås
kommun som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Gabriella
Thies (L), Västerås kommun.
Länsstyrelsen har som efterträdare till Anna Nikula (S), Västerås kommun som
ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Robert Lennes (S),
Västerås kommun. Länsstyrelsen har vidare utsett som ny efterträdare i
landstingsfullmäktiges östra valkrets till Robert Lennes utsett Maud Zachrisson
(S), Sala kommun.

Förslag till beslut
1.
6

Informationen noteras.

Handläggning av motioner och medborgarförslag

Bil 4

a)

Bil 5

b)

Bil 6

c)

Bil 7

d)

Bil 8

e)

Motion om debitering av sena avbokningar från Stephanie Bruksgård (M)
inkommen 2016-03-02 har överlämnats till landstingsstyrelsen för yttrande
(LTV 160379).
Motion om ny yrkesroll i vården från Helena Hagberg, Ida Lindh, Bengt-Åke
Nilsson, Lars Alderfors och Anita Lilja-Stenholm (samtliga L) inkommen
2016-03-07 har överlämnats till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 160403).
Motion om folkomröstning i storregionfrågan från Maria Liljedahl och AnnChristine From Utterstedt (båda SD) inkommen 2016-03-09 har överlämnats till
landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 160412).
Motion om integration från Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén, Joakim Widell
(samtliga KD) inkommen 2016-03-22 har överlämnats till landstingsstyrelsen för
yttrande (LTV 160488).
Medborgarförslag om vad ungdomar i Västmanland anser om det förändrade
utbudet av subventionerade preventivmedel inkommen 2016-02-10 har
överlämnats till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 160260).

Förslag till beslut
1.
7

Informationen noteras.

Handläggning av revisionsrapporter
Landstingets revisorer har lämnat nedanstående rapporter för yttrande av styrelse
eller annan berörd nämnd.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Granskning av landstingets hantering av elektronisk patientjournal
Granskning av cancervården
Granskning av God ekonomisk hushållning
Granskning av intern kontroll i administrativa rutiner vid landstingsstyrelsens
förvaltningar
Granskning av landstingets arbete med att begränsa kostnaden för inhyrd
personal
Granskning av styrningen av primärvårdens ansvar avseende psykisk ohälsa
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g)
h)

Granskning av tillgänglighet för kroniker
Granskning av resultatmål: Ökad andel öppenvård ska ske i primärvården

Rapporterna finns att läsa i sin helhet på landstingets hemsida,
http://www.ltv.se/Politik/Revision/Rapporter/
Förslag till beslut
1.
8

Informationen noteras.

Redovisning av motioner under handläggning
Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska de motioner som inte beretts färdigt
redovisas vid två tillfällen varje år. Redovisningen sker på sammanträdet i april och i
oktober.

Bil 9

Sammanställningen omfattar 15 motioner.
Förslag till beslut
1.
9

Informationen noteras.

Redovisning av verksamheten 2015 i patientnämnden
Enligt landstingets reglemente för patientnämnden ska nämnden senast den sista
februari varje år lämna en redovisning av föregående års verksamhet till
landstingsfullmäktige.

Bil 10

Patientnämnden har vid § 7, 2016 behandlat verksamhetsberättelsen för 2015.
Förslag till beslut
1.
10

Patientnämndens verksamhetsberättelse 2015 läggs till handlingarna.

Redovisning av verksamheten 2015 i hjälpmedelsnämnden
Enligt reglementet ska nämnden varje år redovisa sin verksamhet och delge
respektive fullmäktige årsberättelsen under mars månad efter verksamhetsåret.

Bil 11

Gemensamma nämnden har vid § 10, 2016 behandlat verksamhetsberättelsen för
2015.
Förslag till beslut
1.
11

Hjälpmedelsnämndens verksamhetsberättelse 2015 läggs till handlingarna.

Redovisning av verksamheten 2015 i DU-nämnden och DU-nämndens inköpsutskott

Bil 12 a, b

Enligt reglementet för gemensamma nämnden för samverkan mellan Landsinget
Sörmland och Landstinget Västmanland, DU-nämnden, ska nämnden varje år
redovisa sin verksamhet i en årsberättelse och delge respektive fullmäktige
årsberättelsen under första kvartalet efter verksamhetsåret.
DU-nämnden har vid sitt sammanträde § 2, 2016 behandlat verksamhetsberättelserna för 2015.
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Förslag till beslut
1.
12

DU-nämnden med tillhörande inköpsutskotts verksamhetsberättelser för 2015
läggs till handlingarna.

Revisionsberättelse för Landstinget Västmanland, beviljande av ansvarsfrihet för 2015 års
verksamhet
Inledning av Anders Röhfors, ordförande för landstingets revisorer.

Bil 13

Av revisionsberättelsen för 2015 års verksamhet i Landstinget Västmanland framgår
att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen, patientnämnden,
utskottet för Tärna folkhögskola, kollektivtrafiknämnden, hjälpmedelsnämnden och
landstingets förtroendevalda i de gemensamma nämnderna.

Bil 14
Bil 15, 16, 17

Av revisonsberättelse för 2015 års verksamhet i kommunalförbunden Västmanlands
Teater, Västmanlandsmusiken och Västmanlands Samtrafikförbund i likvidation
framgår att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för landstingets förtroendevalda i
kommunalförbunden.

Bil 18 kompl., 19,
20

Norra Västmanlands samordningsförbund, Västra Mälardalens samordningsförbund
och Samordningsförbundet Västerås har lämnat revisionsberättelser, vari revisorerna
tillstyrker ansvarsfrihet för landstingets förtroendevalda i samordningsförbunden.
Fullmäktiges ställningstagande till revisorernas förslag ska motiveras och fullmäktiges
presidium har därför berett frågan vid sammanträde 2016-04-04. Med ledning av
revisionsberättelserna för Landstinget Västmanland tillstyrker presidiet revisionens
förslag att bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. Presidiet
tillstyrker vidare att övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.
Förslag till beslut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.
Patientnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.
Utskottet för Tärna folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i
enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Kollektivtrafiknämnden beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i enlighet
med revisorernas tillstyrkan.
Hjälpmedelsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i enlighet
med revisorernas tillstyrkan.
Gemensamma kostnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i
enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Gemensam ambulansdirigeringsnämnd beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Gemensamma DU-nämnden med tillhörande DU-nämndens inköpsutskott
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i enlighet med revisorernas
tillstyrkan.
Gemensam varuförsörjningsnämnd beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
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Bil 21
(Bil 14)

13

10. Kommunalförbundet Västmanlands teater beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
11. Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
12. Kommunalförbundet Västmanlands Samtrafikförbund i likvidation beviljas
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
13. Norra Västmanlands Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
14. Västra Mälardalens samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2015 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
15. Samordningsförbundet Västerås beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning i
enlighet med revisorernas tillstyrkan.
16. Nedanstående revisionsberättelser och granskningsrapporter läggs till
handlingarna:
Revisionsberättelse och granskningsrapport för Landstinget Västmanland,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för kommunalförbundet
Västmanlands teater,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för kommunalförbundet
Västmanlandsmusiken,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för kommunalförbundet
Västmanlands samtrafikförbund i likvidation,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för Norra Västmanlands
samordningsförbund,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för Västra Mälardalens
samordningsförbund,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för Samordningsförbundet Västerås
och
Revisionsberättelse för Västmanlands Tolkservice samt
Årsredovisning gemensam nämnd för varuförsörjning
Allmänhetens frågestund

Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen
14

Bil 22

Årsredovisning 2015 för Landstinget Västmanland
LTV 160178
Inledning av Anders Åhlund, landstingsdirektör och Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör.
Årsredovisning för 2015 avser att visa hur landstingets verksamhet utförts i
förhållande till de mål och riktlinjer som finns i Landstingsplan 2015-2017. Den går
inte in på enskilda verksamheters resultat utan om man vill veta mer om dem
hänvisas till verksamheternas egna årsredovisningar.
Årsredovisningen utgår från ett landstings- och befolkningsperspektiv och avser att i
första hand visa vad invånarna har fått för skattepengarna. Måluppfyllelsen redovisas
i inledningen av respektive målområde.
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Av landstingsfullmäktiges 22 fastställda resultatmål uppnås tio mål helt eller delvis.
Åtta mål har inte uppnåtts. Fyra mål följs upp 2016.
Det ekonomiska resultatet 2015 på 173 miljoner kronor motsvarar 2,4 procent av
skatter och statsbidrag. Landstingets målsättning enligt riktlinjen för god ekonomisk
hushållning är att det ekonomiska resultatet över en konjunkturcykel ska motsvara
två procent av skatter och statsbidrag. Med tanke på de stora investeringar
landstinget står inför kan resultatkravet behöva höjas.
God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt
och kostnadseffektivt på en grund bestående av en stark och uthållig ekonomi.
En kvalitativt god vård är viktig för en god ekonomisk hushållning. Öppna jämförelser
visar att Landstinget Västmanlands hälso- och sjukvård står sig väl inom den svenska
sjukvården med särskilt goda resultat inom strokesjukvård, reumatisk vård,
hjärtsjukvård och cancersjukvård.
Utvecklingen för den digitala tillgängligheten är positiv, medan tillgängligheten inom
både primärvården och den specialiserade vården behöver förbättras. Patienternas
upplevelse av primärvården visar behov av förbättringar inom bland annat
kontinuitet, koordinering och emotionellt stöd.
De senaste årens mycket positiva utveckling av kundnöjdheten i kollektivtrafiken
avstannade under 2015. Kraftiga resandeökningar har lett till kapacitetsproblem
under vissa tider på vissa linjer, vilket kan vara en förklaring.
Vid en första anblick kan årsredovisningen ge en bild av balans mellan Landstinget
Västmanlands verksamhet och ekonomi, men fortfarande kvarstår utmaningen att
skapa balans mellan verksamhet och ekonomi inom den västmanländska sjukvården.
Det totala underskottet för förvaltningarna, Västmanlands sjukhus och Primärvård,
psykiatri och habiliteringsverksamhet uppgår för verksamhetsåret 2015 till 206
miljoner. För övriga verksamheter uppgår överskottet till 73 miljoner.
Vid fastställande av resultat enligt balanskravet ska realisationsvinster räknas ifrån
årets resultat och särskilt sparande ska återföras. Realisationsvinsterna för 2015
uppgår till 0,2 miljoner kronor. Efter justering för realisationsvinsterna blir resultatet
172,8 miljoner kronor enligt balanskravet. Av överskottet avsätts 10 miljoner kronor
till forskningsfonden. Den resterande delen, 162,8 miljoner kronor, avsätts till det
egna kapitalet i syfte att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller
kostnadsökningar.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

2.

Bil 22 a

Enligt balanskravets resultat på 172,8 miljoner kronor avsätts 10 miljoner kronor
till forskningsfonden och 162,8 miljoner kronor för att möta framtida
intäktsminskningar eller kostnadsökningar.
Årsredovisning 2015 för Landstinget Västmanland godkänns.

Protokollsanteckning
Tomas Högström, Maria Dellham, Jenny Landernäs, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
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Bil 23

Barnbokslut 2015
LTV 160439
Beskrivning av ärendet
I landstingsplanen finns angivet att ett barnbokslut ska upprättas årligen. I 2015 års
bokslut har tillförts en del jämförande information. Dit hör statistik på tillgång till
vård för barn och unga för att kunna följa över år. Bokslutet innehåller även
information om vad olika förvaltningar gjort under året som har sin utgångspunkt i
Barnkonventionen.
Invånarperspektiv
Under året har dialoger ägt rum med barn och unga i två olika former, dels utifrån
barns rätt till information, trygghet och barnperspektiv i olika miljöer de vistas i, dels
har dialoger ägt rum med klassråd i två skolor för att förbereda ett arbete med
kommande dialogforum för barn.
Uppföljning
Arbetet utifrån barnkonventionen och barnens rättigheter kommer även
fortsättningsvis att följas upp årligen.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

16

Barnbokslut 2015 godkänns.

Resultatreglering för år 2015
LTV 160374
Sedan verksamhetsåret 2009 tillämpas en resultatregleringsmodell för Landstinget
Västmanland. Modellen innebär att förvaltningarna Västmanlands sjukhus och
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet behåller 30 procent av över- eller
underskott. För Kollektivtrafiknämnden, Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden och
Centrum för klinisk forskning samt den landstingsdrivna primärvården gäller 100
procent av över- eller underskott. Nivån fastställs efter särskild analys i bokslutsdialog.
Uppföljningsmöte med förvaltningarna rörande verksamheten 2015 har genomförts.
Förslag på nivån för ekonomiskt resultat som ligger till grund för resultatreglering har
tagits fram och redovisas i tabellen nedan. Utgångspunkt har varit en övergripande
avstämning av uppdrag kontra ersättning. Därefter har hänsyn tagits till kostnader av
engångskaraktär, till exempel merkostnader av typen åtagande utan finansiering.

Bil 24

Föreligger förslag till resultatreglering för 2015 för Västmanlands sjukhus, Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet, landstingsägd primärvård, Hjälpmedelsnämnden, Kostnämnden, Kollektivtrafiknämnden samt Centrum för klinisk forskning.
Den landstingsägda primärvården har ett underskott på 16,2 miljoner kronor i bokslutet. I bokslutsdialogen har bland annat framförts merkostnader för Cosmicinförande samt merkostnader i samband med inhyrd personal. För merkostnader för inhyrd
personal från bemanningsföretag ges likt tidigare år en reglering med 50 procent av
merkostnaden.
Efter beslut i landstingsstyrelsen har Centrum för klinisk forskning ianspråktagit
3,0 miljoner kronor under 2015.

FÖREDRAGNINGSLISTA

8 (21)

LF
2016-04-20

Tabell, se nästa sida.

Belopp i miljoner kronor

Resultat
2015

Justering
vid
bokslutsdialog

Förslag
resultatreglering
2015

Ingående
resultat

Ianspråktagande
2015

Västmanlands sjukhus,
exklusive hjälpmedelscentrum

-177,5

92,6

-25,5

-115,6

-141,1

Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverk-samhet,
exklusive landstingsägd
primärvård

-12,5

11,0

-0,4

0,6

0,2

Landstingsägd primärvård

-16,2

15,3

-0,9

-3,1

-4,0

Hjälpmedelsnämnden

0,0

0,0

4,7

4,7

Kollektivtrafiknämnden

9,4

9,4

5,4

14,8

Kostnämnden

-2,1

-2,1

- 6,8

-8,9

Centrum för klinisk
forskning

7,8

7,8

3,0

-3,0

Summa
reglerat
resultat

7,8

I ärendet yrkar
Tomas Högström yrkar på tillägg av att landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram
underlag för en översyn av resultatregleringsmodellen.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag och stöder Tomas Högströms
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordföranden finner att landstingsstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag och
dessutom enligt Tomas Högströms tilläggsyrkande.
Landstingsstyrelsens beslut
1.

Landstingsdirektören får i uppdrag att ta fram underlag för en översyn av
resultatregleringsmodellen.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
17

Förslaget till resultatreglering för år 2015 godkänns.

Årsredovisning 2015 för Folktandvården Västmanland AB
LTV 160442
Folktandvården Västmanland AB, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat
Bil 25
årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2015.
Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2015 följt bolagets verksamhet via
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protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och
ledning.
Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och som
ersättare valt Maria Dellham (M) och Hans Jansson (V).

Landstingsstyrelsens beslut
Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att
bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala
befogenheterna.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Röstombudet får i uppdrag att vid Folktandvården Västmanland AB:s årsstämma
2016-05-27 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet
disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

18

Årsredovisning 2015 för Västmanlands lokaltrafik AB
LTV 160443
Västmanlands Lokaltrafik AB, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat
Bil 26
årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2015.
Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2015 följt bolagets verksamhet via
protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och
ledning.
Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och som
ersättare valt Hans Jansson (V) och Sten Linder (M).
Landstingsstyrelsens beslut
Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att
bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala
befogenheterna.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

19

Röstombudet får i uppdrag att vid Västmanland Lokaltrafik AB:s årsstämma
2016-05-10 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet
disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsredovisning 2015 för AB Västerås Lokaltrafik
LTV 160444
AB Västerås Lokaltrafik, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat
Bil 27
årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2015.
Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2015 följt bolagets verksamhet via
protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och
ledning.
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Fullmäktige har för bolagsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och
som ersättare valt Hans Jansson (V) och Maria Dellham(M).
Landstingsstyrelsens beslut
Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att
bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala
befogenheterna.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Röstombudet får i uppdrag att vid AB Västerås Lokaltrafiks årsstämma 2016-0510 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i
enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2015.

20

Årsredovisning 2015 för Tåg i Bergslagen
LTV 160445
Tåg i Bergslagen AB, där landstinget äger 25 procent, har överlämnat årsredovisning
Bil 28, kompl.
för 2015.
Fullmäktige har för bolagsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och
som ersättare valt Hans Jansson (V) och Maria Dellham (M).
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Röstombudet får i uppdrag att vid Tåg i Bergslagen AB:s årsstämma 2016-05-20
rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i
enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2015.
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Årsredovisning 2015 för Almi Företagspartner Mälardalen AB
LTV 160446
Almi Företagspartner Mälardalen AB, där landstinget äger 24,5 procent, har
Bil 29
överlämnat årsredovisning för 2015.
Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S).
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

22

Röstombudet får i uppdrag att vid Almi Företagspartner Mälardalen AB:s
årsstämma 2016 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet
disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Uppdrag till stämmoombud inför Västmanlands kommuner och landstings (VKL) årsstämma
LTV 160440
I februari 2015 ansökte landstinget om att från 2017 få överta vissa delar av det
regionala utvecklingsansvaret från staten. I dagligt tal kallas det för att landstinget
blir en regionkommun. I departementspromemorian Ds 2015:33 tillstyrks
landstingets ansökan och detta förslag har varit utsänt på remiss, bland annat till
länsstyrelsen och kommunerna i Västmanland. Alla inkomna remissvar är positiva
och regeringskansliet förbereder en proposition till riksdagen med förslag om en
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lagändring innebärande att landstinget tar över ansvaret för regional utveckling 1
januari 2017. Ett riksdagsbeslut kommer under vårriksdagen eller tidigt i höst.
Landstingets ansökan om att få bli regionkommun förbereddes av samtliga länets
partier genom en särskilt tillsatt styrgrupp under ledning av landstingsstyrelsens
ordförande. Ansökan tillstyrktes av alla länets kommuner. Landstinget och
kommunerna har därefter haft en gemensam process för att skapa en effektiv
samverkansstruktur kring de regionala utvecklingsfrågorna. I denna process har
styrgruppen enats om att föreslå att även den samverkan som idag sker mellan
kommunerna och landstinget inom ramen för VKL ska läggas inom regionen.
Undantaget är de mellankommunala samverkansfrågorna som kommunerna själva
beslutar om hur de ska hantera.
Mot bakgrund av denna konstruktion för samverkan föreslår Landstinget en
nedläggning av VKL. Om en nedläggning inte vinner gehör på stämman föreslås att
landstinget anmäler sitt utträde ur VKL i och med utgången av 2016.
VKL har sin årsstämma 2016-04-22.
I ärendet yrkar
Tomas Högström yrkar att Landstinget Västmanland ska anmäla sitt utträde ur VKL.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
landstingsstyrelsen beslutat enligt Hans Janssons yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
2.

Bil 30

Stämmoombuden ges i uppdrag att rösta för en nedläggning av VKL.
Om en nedläggning inte vinner gehör anmäler landstinget sitt utträde ur VKL
från 2017-01-01.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham och Mikael Andersson Elfgren reserverar sig till
förmån för Tomas Högströms yrkande enligt bilaga.
Beslutet villkoras av att riksdagen beslutar att överföra regionalt utvecklingsansvar
till landstinget/regionen från år 2017 samt att överenskommelse om
samverkansstruktur mellan kommunerna och landstinget/regionen fastställs enligt
styrgruppens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Bil 31

Delägarskap i Västerås Science Park
LTV 160441
Sammanfattning
I samband med att Västmanlands län bildar region förs ansvaret för regionala
utvecklingsmedel över till regionen från länsstyrelsen. Därför behöver frågan om
finansiering och delägarskap av Västerås Science Park, VSP, lyftas.
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Beskrivning av ärendet
Västmanlands län har ansökt om att få bilda region från 2017. I samband med att
regionen bildas förs ansvaret för de regionala utvecklingsmedlen över till regionen
från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har varit en av huvudfinansiärerna till Västerås
Science Park, VSP, genom projekt/regionala utvecklingsmedel. Utifrån regionbildningen behöver därför frågan om delägarskap lyftas.
Frågan om delägarskap har lyfts i samband med affärsplan Västmanland och det
kontinuerliga arbete som finns mellan länets aktörer och näringslivet i Westmannarådet. En samfälld önskan är att landstinget inför regionbildning går in som delägare i
VSP. Rådet har också lyft frågan om att betona Västmanland i arbetet.
Förslaget innebär att landstinget förvärvar en andel i VSP. Framtida finansiering
kommer att bli aktuell från och med år 2017 från de statliga regionala utvecklingsmedel regionen kommer att ansvara för.
Bakgrund
Västerås Science Park har uppdrag av offentlig sektor, näringsliv och högskola att
vara en aktör i länet för innovationssystem som bidrar till regional näringslivsutveckling i form av tillväxt och ökad attraktionskraft. Fokus i verksamheten ska vara att
arbeta i hela länet och arbeta med att stärka näringslivet i samarbete med andra
länsaktörer som till exempel ALMI.
Arbetsområden är nyföretagande, entreprenörskap och affärsutveckling i tidiga
skeenden. VSP ska bidra till fler kunskapsintensiva företag och fler sysselsatta genom
att arbeta med och för strukturer och strukturkapital som stöttar entreprenörer,
kluster och andra aktörer. Arbetet koncentreras utifrån de fyra styrkeområden som
anges i affärsplan Västmanland.
Invånarperspektiv
Ett starkt och livskraftigt regionalt näringsliv bidrar till utveckling av arbetsmarknaden
och ökad livskvalitet för länets invånare.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
I dagsläget finns nio delägare i form av Västerås stad, Länsförsäkringar, ALMI Mälardalen och sex företag. Det finns aktieposter som är till salu, och det finns en ambition
från styrelsen att förändra ägarbilden så att uppdrag och finansiering bättre stämmer
överens.
Kostnaden för en aktiepost är 100 000 kronor jämte administrativa kostnader.
En väsentlig del av finansieringen för VSP är regionala utvecklingsmedel samt medel
från tillväxtverket och medel från Västerås stad.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Landstingsfullmäktige godkänner att Landstinget Västmanland går in som
delägare i Västerås Science Park.
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Reviderade målnivåer för miljömålen 2017
LTV 151676
Beskrivning av ärendet
I juni 2015 miljöcertifierades Landstinget enligt ISO 2014:2004. En del i kraven för att
upprätthålla certifikatet är, att enligt åtagandet om ständig förbättring ska resultat
från ledningens genomgång inkludera beslut och åtgärder som rör eventuella
förändringar av miljöpolicyn, av övergripande och detaljerade mål och av andra delar
av miljöledningssystemet.
Utifrån ledningens genomgång av miljöarbetet i Landstinget Västmanland för 2015
rekommenderar koncernledningen att målnivåerna för fyraav sexton delmål i
Miljöpolitiskt program 2013-2017 revideras.
Mål som varit för lågt satta, som resor med egen bil eller förskrivning av diklofenak,
behöver höjas. Den målnivå som är orealistisk att uppnå med dagens metoder är
andelen materialåtervunnet avfall. Målet för lustgas är beräknat utifrån felaktiga
antaganden om hur stor andel av lustgasen som tekniskt möjligt kan destrueras i
lustgasdestruktören.
Förslag till nya målnivåer framgår av tabellen nedan.
Befintliga mål i miljöpolitiskt
program 2013-2017

Förslag till ny målnivå för 2017 Utfall 2015
(procentuell minskning eller
ökning jämfört med
utgångsvärde 2012)

Minska antalet mil med egen bil Minska antalet mil med egen bil 15 mil/anställd
i tjänst med 25 % (från 22
i tjänst med 41 % (från 22 mil
mil/anställd till 17 mil/anställd) till 13 mil)
Andelen materialåtervunnet
avfall ska öka med 100 % (från
28% till 56%)

Andelen materialåtervunnet
avfall ska öka med 43 % (från
en andel på 28 % till 40 %)

29,3 procent

Minska lustgasutsläpp med 90% Minska lustgasutsläpp med 65
(från 2,7 kg CO2/inv till 0,27 kg % (från 5,1 kg CO2/inv till 1,8
CO2/inv)
kg CO2/inv)

3,23 kg koldioxid/
invånare

Minska diklofenakförskrivningen med 25% från 3151 till
2438 DDD/1000 invånare
(förskrivet i Västmanland).
Senare korrigerat utgångsvärde
är 3487 DDD/1000 invånare.

1590 DDD/ 1000
invånare

Minska diklofenakförskrivningen med 61 % från
3487 till 1350 DDD/1000
invånare (förskrivet i
Västmanland)

Invånarperspektiv
Arbetet med miljömålen främjar på lång sikt en god yttre miljö för länets invånare.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Förslaget till reviderade målnivåer förväntas inte ge förändrade konskevenser
avseende kostnader eller förändrad påverkan på verksamheten.
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Miljökonsekvenser
Genom att arbeta med att uppnå relevanta miljömål bidrar Landstinget Västmanland
till minskad miljö- och klimatpåverkan. Genom att minska resandet med egen bil i
tjänst och genom användandet av en lustgasdestruktör minskar utsläppen av
klimatgaser från landstingets verksamhet.
Uppföljning
Uppföljnigen av miljömålen sker i enlighet med landstingets uppföljningsprocess och
styrning av program.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.
2.

Målnivåer för miljömålen i Miljöpolitiskt program 2013-2017 revideras i enlighet
med ovanstående förslag.
De reviderade målnivåerna ska gälla från den 1 januari 2017.
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Motion om utvärdering av mobil familjeläkarenhet
LTV 150941
Maria Dellham (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson
Bil 32
(KD) föreslår i en motion inkommen 2015-07-08 att Landstinget Västmanland genomför en utvärdering av mobil familjeläkarenhet.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84 b.
Landstingsstyrelsens yttrande
Verksamheten inom mobil familjeläkarenhet, MFLE, drevs under åren 2011-2012 i
projektform. I maj 2013 beslutade landstingsstyrelsen om att permanenta verksamheten, samtidigt som uppdraget var att sänka kostnaderna jämfört med projektkostnaden. Verksamheten driftas av förvaltningen Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet och är en del av Vårdval Primärvård i Västmanland. Finansiering
sker från Vårdvalet.
Med MFLE ökar läkartillgängligheten för äldre och multisjuka genom att det, förutom
tidigare jourläkaruppgifter, även på jourtid görs hembesök i såväl eget som särskilt
boende. Därmed förbättras det medicinska omhändertagandet för äldre och multisjuka patienter i Västmanlands län.
Verksamheten har nu varit igång i snart tre år. Ingen formaliserad uppföljning har
skett. Vårdvalet kommer, i anslutning till att Jourmottagningen Västerås (den så
kallade primärvårdsakuten) öppnar, att etablera regelbunden verksamhetsdialog
även gällande jourverksamheten i primärvården inklusive MFLE.
Under 2016 diskuteras även mobilitet i hälso- och sjukvården generellt inom Landstinget Västmanland. Västmanlands sjukhus utreder möjligheterna att utöka den
mobila verksamheten inom den internmedicinska och geriatriska verksamheten över
hela länet. Samtliga sjukhus kommer att delta i den verksamheten. På sikt kan även
andra medicinska områden, exempelvis psykiatri, omfattas av en sådan förändring.
Med detta som bakgrund är det önskvärt att en utvärdering av MLFE:s verksamhet
sker.
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Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen bifalls.
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Motion om höjd extra ersättning för nattjänstgöring
LTV 150964
Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin
Bil 33
Gabrielsson (KD) föreslår i en motion inkommen 2015-07-20 att Landstinget
Västmanland höjer den särskilda nattersättningen till 3 000 kronor per månad.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84 c.
Landstingsstyrelsens yttrande
För närvarande pågår inom ramen för Lönestrategiprojektet ett arbete med att se
över landstingets olika lösningar för att hantera schemaläggning, arbetstidsvillkor och
särskilda ersättningar för de arbetstagare där nattarbete ingår som en större eller
mindre del av tjänstgöringen.
Om landstinget ska kunna uppnå rimliga och enhetliga lösningar behöver både
arbetstidsvillkor, schemaläggningsprinciper och ersättningar för obekväm tid ses i ett
sammanhang och som en helhet. Det är också av vikt för hållbarhet och legitimitet i
en framtida lösning att frågorna hanteras på tjänstemannanivå i samråd med berörda
fackliga organisationer.
I ärendet yrkar
Tomas Högström yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
landstingsstyrelsen beslutat enligt Hans Janssons yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Mikael Andersson Elfgren, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Tomas
Högströms yrkande.
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Motion om att inrätta en ny uppföljningsfunktion inom HR
LTV 150996
Sverre Royen Linton och Stephanie Bruksgård, båda (M), föreslår i en motion inBil 34
kommen 2015-08-05 att Landstinget Västmanland inrättar en särskild funktion inom
Centrum för HR som genomför uppföljningssamtal med samtliga som väljer att sluta i
landstinget, samt att resultatet från dessa samtal sammanställs i en rapport där anledningarna till varför landstingsanställda väljer att sluta redovisas. Denna rapport
ska presenteras för landstingsfullmäktige på årlig basis.
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Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84 e)
Landstingsstyrelsens yttrande
Att ha vetskap om varför medarbetare väljer att sluta sin anställning i landstinget är
en betydelsefull kunskapskälla till vad som kan förbättras och göra landstinget till en
mer attraktiv arbetsgivare. Det är lika viktigt att få vetskap om vad som fungerar bra
och bör förstärkas.
I ett uppdrag från landstingsplanen 2015-2017 ligger att se över och vidareutveckla
landstingets personal- och arbetsgivarpolitik med särskilt fokus på kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö. Kompetensförsörjningsprocessen spänner över
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare samt avslut på
anställningar. Att säkerställa en möjlighet för alla medarbetare som väljer att avsluta
sin anställning att ge återkoppling på anställningstiden, och att ta till vara den
kunskapen, är därför en viktig del i kompetensförsörjningsprocessen.
I linje med det som påpekas i motionen finns idag en utvecklingspotential i att systematisera hur avslutningssamtal genomförs och sedan hanteras i ett lärande syfte. Det
är dock tveksamt om en särskild funktion inom Centrum för HR, för att fokusera enbart på uppföljningssamtal, vore rätt väg att gå. Istället för att lägga resurser på föreslaget arbetssätt borde hela kompetensförsörjningsprocessen beaktas. På Centrum
för HR pågår därför ett arbete för en helhetslösning där avslutningssamtalet är en av
flera aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen.
Inom ramen för det arbete som pågår med att vidareutveckla landstingets personaloch arbetsgivarpolitik undersöks möjligheterna till ett it-stöd för kompetensförsörjningens olika delar. Ett sådant verktyg ger förutsättningar för enhetlighet och systematik i flertalet av HR-processerna, till exempel avslutsenkäter och samtal men även
medarbetarsamtal, successionsplanering och kompetensplanering. Genom ett it-stöd
för HR-processerna finns även möjlighet att ta ut rapporter, analyser, redovisa vid
olika tillfällen och följa upp aktiviteter via handlingsplaner.
Rapportering till landstingsfullmäktige på årlig basis skulle dock huvudsakligen öka
mängden administration. Landstingsstyrelsen förordar i stället komplettering av
informationen inom de kanaler som redan används för rapportering när ett lämpligt
it-stöd finns på plats.
I ärendet yrkar
Tomas Högström yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
landstingsstyrelsen beslutat enligt Hans Janssons yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås.
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Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham, Mikael Andersson Elfgren, Helena Hagberg, Birgitta
Andersson och Malin Gabrielsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Tomas
Högströms yrkande.
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Motion om akutbilar i psykiatrin
LTV 151045
Maria Liljedahl (SD) föreslår i en motion inkommen 2015-08-20 att ett projekt med
Bil 35
akutbilar inom psykiatrin startas i likhet med det pågående i Stockholms läns
landsting, samt att projektet utvärderas inom två år efter projektstart och att det
därefter tas ställning till om akutbilar inom psykiatrin ska in föras i full skala i
Landstinget Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84 g.
Landstingsstyrelsens yttrande
I Stockholm pågår sedan 30 mars 2015 en försöksverksamhet med psykiatrisk akutbil.
Syfte är att ge ett bättre akut omhändertagande för psykiskt sjuka människor, men
också att avlasta polisen som belastas av transporter för personer med psykisk
sjukdom. Projektet har rönt stort intresse och fått pris för nytänkande av Föreningen
för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård, FLISA.
Landstinget Västmanland följer arbetet med intresse och hoppas på en utvärdering
när projekttiden avslutas. I sammanhanget är det viktigt att notera att Stockholm har
en akutbil på ett väsentligt större befolkningsunderlag och också en delvis
annorlunda problematik kring psykiatrisk sjuklighet eftersom det är en storstad. Det
är därför inte troligt att Stockholms koncept går att kopiera.
Landstingsstyrelsen delar motionens inställning att psykiatrin behöver utvecklas
ytterligare. Det är dock inte självklart att det i första hand ska ske genom att införa
akutbil.
I ärendet yrkar
Maria Liljedahl och Birgitta Andersson yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag.
Tomas Högström, Helena Hagberg och Malin Gabrielsson yrkar att motionen ska
anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de tre yrkandena mot varandra och finner att landstingsstyrelsen
beslutat enligt Hans Janssons yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås.

Reservation
Maria Liljedahl reserverar sig mot beslutet tillförmån för sitt yrkande.
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Tomas Högström, Maria Dellham, Mikael Andersson Elfgren, Helena Hagberg och
Malin Gabrielsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Tomas Högströms
yrkande.
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Motion om kostnadsfri behandling vid tandlossning
LTV 151049
Maria Andersson Liljedahl (SD) föreslår i en motion inkommen 2015-08-20 att
Bil 36
kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit för invånare i
Landstinget Västmanland införs, dock ej för följderna av parodontit, samt att
invånare i Landstinget Västmanland informeras om riskerna med parodontit samt att
ovan nämnda profylax, diagnosticering och behandling av parodontit är kostnadsfri.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till lanstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-09-23 § 84 h.
Landstingsstyrelsens yttrande
Enligt tandvårdslagen (1985:125) 2 § är målet för tandvården en god tandhälsa och
en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Riktade ersättningar mot specifika
tillstånd eller sjukdomar som till exempel parodontit kan inte anses vara vård på lika
villkor.
Enligt tandvårdslagen 3b § ska patienten få information om sitt tandhälsotillstånd
och om de behandlingsmetoder som står till buds. Åtgärder som riktar sig till
information, profylax, diagnosticering och behandling av olika tillstånd och sjukdomar
regleras i det statliga tandvårdsstödet från Försäkringskassan. Våren 2014 tillsatte
regeringen en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform. Utredningen har
nyligen varit ute på remiss.
Idag ges ersättning genom det statliga tandvårdsstödet till profylax, diagnosticering
och behandling av parodontit från Försäkringskassan. Under 2014 fick vuxna
västmanlänningar med tillståndet parodontit åtgärder som rapporterades till
Försäkringskassan till en summa av cirka 10,6 miljoner kronor. I denna summa är inte
åtgärder som utförts av privata vårdgivare medräknade. Då cirka hälften av den
vuxna befolkningen får sin tandvård utförd av privata tandläkare kan den totala
summan förväntas vara dubbelt så stor, cirka 21 miljoner kronor, i Landstinget
Västmanland under 2014.
Att införa kostnadsfri tandvård till en enstaka sjukdomsgrupp inom tandvården i ett
separat landsting kan inte bedömas vara tandvård på lika villkor. Förändring av
ersättningen på nationell nivå, riktad till flera sjukdomstillstånd, är därför att
rekommendera. Det skulle samtidigt ge en mer jämlik tandvård på lika villkor för hela
befolkningen.
I ärendet yrkar
Maria Liljedahl yrkar bifall till motionen.
Hans Jansson yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att
landstingsstyrelsen beslutat enligt Hans Janssons yrkande.
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Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås.

Reservation
Maria Liljedahl reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
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Information från styrelse och/eller nämnd
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Inkomna interpellationer

Bil 37

a)

Bil 38

b)

Bil 39

c)

Bil 40

d)

Bil 41

e)

Bil 42

f)

Bil 43

g)

Bil 44

h)

Bil 45

i)

Bil 46

j)

Bil 47

k)

Interpellation från Maria Dellham (M) om väntetiderna på urlolgkliniken
(LTV 160423).
Interpellation från Maria Liljedahl (SD) om behandling av depression i primärvården (LTV 160451).
Interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om clownetternas framtid
(LTV 160466).
Interpellation från Anita Lilja Stenholm (L) om sambandet mellan sjukfrånvaro
och arbetsmiljö (LTV 160567).
Interpellation från Ingvar Nordén (KD) om specialistbedömningar inom primärvården (LTV 160571).
Interpellation från Birgitta Andersson (C) om den tredje ambulansen i Fagersta
(LTV 160572).
Interpellation från Maria Dellham (M) om utbildningsbokslutet (LTV 160547).
Interpellation från Barbro Larsson (C) om stödpersoner för slutenvården
(LTV 160575)
Interpellation från Johan Widén (M) om hot och våld mot ambulanspersonal
(LTV 160583).
Interpellation från Sverre Royen Linton (M) om medfinansiering av sjukskrivningar (LTV 160585).
Interpellation från Helena Hagberg (L) om upphandlingen av Bergslagssjukhuset
(LTV 160565).

Förslag till beslut
1.
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Interpellationerna under a)-k) får ställas.

Svar på interpellationer

Bil 37 a, kompl.
Bil 38 a, kompl.
Bil 39 a, kompl.
Bil 40 a, kompl.
Bil 41, a, kompl.
Bil 42 a, kompl.

l)

Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om väntetiderna på urlolgkliniken
(LTV 160423).
m) Svar på interpellation från Maria Liljedahl (SD) om behandling av depression i
primärvården (LTV 160451).
n) Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om clownetternas framtid
(LTV 160466).
o) Svar på interpellation från Anita Lilja Stenholm (L) om sambandet mellan
sjukfrånvaro och arbetsmiljö (LTV 160567).
p) Svar på interpellation från Ingvar Nordén (KD) om specialistbedömningar inom
primärvården (LTV 160571).
q) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om den tredje ambulansen i
Fagersta (LTV 160572).
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Bil 43 a, kompl.

r)

Bil 44 a, kompl.

s)

Bil 45 a, kompl.

t)

Bil 46 a, kompl.

u)

Bil 47, a, kompl.

v)
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Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om utbildningsbokslutet
(LTV 160547).
Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om stödpersoner för slutenvården
(LTV 160575)
Svar på interpellation från Johan Widén (M) om hot och våld mot ambulanspersonal (LTV 160583).
Svar på interpellation från Sverre Royen Linton (M) om medfinansiering av
sjukskrivningar (LTV 160585).
Svar på interpellation från Helena Hagberg (L) om upphandlingen av Bergslagssjukhuset (LTV 160565).

Valärenden
Kompletteras ytterligare vid fullmäktiges sammanträde
Fyllnadsval i fullmäktige
Landstingsstyrelsen, 2016-04-20—2018-10-14
Fyllnadsval efter Simon Karlsson Alm (S), en ledamot.
Ledamot
1.
Utskott för Tärna folkhögskola, 2016-04-20—2018-10-14
Fyllnadsval efter Simon Karlsson Alm (S), en ersättare.
Ersättare
1.
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), 2016-04-20—2018-12-31
Fyllnadsval efter Simon Karlsson Alm(S), ett ombud och fyllnadsval efter Torbjörn
Kastell (SD), en ersättare för ombud.
Ombud
1.
Ersättare för ombud
1.
Jurymän för tryckfrihetsmål, 2016-04-20—17-12-31
Fyllnadsval efter Simon Karlsson Alm(S), en juryman i första gruppen.
Juryman i första gruppen
1.
Beredningen för invånardialog, 2016-04-20 -- 2018-10-14
Fyllnadsval efter Stephanie Bruksgård (M), en ledamot.
Ledamot
1.
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Patientnämnden, 2016-04-20 -- 2018-10-14
Fyllnadsval efter Andreas Almqvist (MP), en ledamot.
Ledamot
1.
AB Västerås lokaltrafik, årsstämma 2016 till 2019
Fortsatt mandat för Kenneth Holmstedt, som ledamot och ordförande.
Ledamot
1. Kenneth Holmstedt
Ordförande
1. Kenneth Holmstedt
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Sammanträdet avslutas
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